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& Novidade em Lajeado Badernano Universitário peggae da Feitoria é a atração da noite 

71 | R$ 3,80 (ia st R$ 6,90 (im de semana 

Empresa que oferece cursos na Ministério Público instaura inqué- sm 
área de alimentos chega ao Vale. rito avalia cinco empreendimen 

MUNICIPALIZAÇÃO DE RODOVIA 

Lajeado ganha aval para assumir 413 
Assembleia aprova transferência de trecho que liga a Santa Clara do Sul. Próxima etapa depende de vistoria do Daer 

Os deputados estaduais aprovaram na tarde de ontem o projeto de lei que autoriza omu- — demanda dos usuários é por maior segurança aos pedestres, Governo municipal ainda não 
nicípio a assumir a gestão da ERS-413, Melhorias na rodovia são antigas reivindicações estabeleceu prazo para formalizar a transferência, que precisa de avaliação técnica do De 
da comunidade local, que espera mais agilidade na aplicação de investimentos. Principal partamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). É 

SANEAMENTO BÁSICO 

Projeto de 
regionalização 
divide prefeitos 

Piratini busca aprovação de 

Como exp 
A» , 

lorar o potencial da cascata? 

nova proposta que separa cida- 
des em dois blocos, Prefeitos do 
Vale seguem com dúvidas sobre 
o modelo de gestão dos serviços 
de água e esgoto. 

3 

PARQUES EM LAJEADO 

Câmara permite 
concessão para 
comércio 

Vereadores aprovaram na noite 
de ontem projeto que regulamenta 
a exploração comercial para a ven. 
da de alimentos, bebidas e ativi- 
dades de lazer. Texto segue para à 
sanção do prefeito Marcelo Caumo, 

Após rompimento de contrato com empresa, governo de Estrela projeta novo repasse da Cascata Santa Rita à s 
iniciativa privada nos próximos meses. Objetivo é explorar área de lazer e geração de energia 8 
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EDITORIAL 

Futuro do 
saneamento 

m dos temas mais importantes 
para o futuro do R$ está em de- 
bate na Assembleia Legislativa. 
Trata-se do projeto que prevê a 

regionalização do saneamento básico, de 
modo a atender as diretrizes do Marco Legal 
do setor, bem como abrir caminho à privati- 
zação da Corsan, 
A proposta já tramitou anteriormente 

mas, diante da pressão de gestores e deputa- 
dos dabase governista, o Executivo recuoue 
promoveu alterações no texto. À nova maté- 
ria propõe a divisão entre os municípios do 
estado em dois grandes blocos, os atendidos 
eos não atendidos pela companhia. 
Há uma certa insegurança por parte dos 

prefeitos se devem aderir aos blocos proje- 
tados ou buscar mecanismos próprios para 
atender as metas do sancamento básico, A 
matéria volta ao parlamento em regime de 
Urgência e precisa de uma posição dos depu- 
tadosaté 15 de dezembro. 

6. objetivos 
parecem utópicos, 
o que aumenta 
a necessidade 
de agilizar esse 
processo: 

Em paralelo, os municípios atendidos 
pela Corsan têm até 16 de dezembro para 
assinarem o termo aditivo do contrato com 
a estatal de forma a garantir continuídade 
ao atendimento mesmo após a iminente 
privatização do órgão. Em contrapartida, a 
companhia promete ampliar investimentos. 

Independente da posição a ser adotada 
pela Assembleia, as políticas de sancamen- 
to básico precisam avanço 
Pela nova legislação federal, até 2033, 99% 
da população brasileira deve ter acesso a 
água potável e 90% precisam dispor de cole- 
ta e tratamento de esgoto adequados. Hoje, 
os objetivos parecem utópicos, o queaumen- 
tua necessidade de agilizar esse processo. 
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“Com a fotografia, estamos preservando a 
história de toda uma comunidade 

Morador de Santa Clara 
do Sul, Rafael Henrique 
Lenhard, 26, trabalha como 

analista financeiro. Como 
hobby, ele criou o projeto 
Fotos e Memórias de Santa 
Clara do Sul. 

anca Malimana 

Quando surgiu e do que 
se trata esse projeto? 
O grupo Fotos e Memórias de 

Santa Clara do Sul surgiu em feve- 
reiro deste ano. A ideia principal é 
preservar as origens do povo aqui 
do município, suas tradições e 
tudo aquilo que faz parte da nossa 

cultura. E eu faço isso por meio da 
fotografia, que é capaz de eterni- 
zar tudo isso. 

O que te motivou e 
como você teve essa 
ideia? 

Eu tenho por hobby a gencalo- 
gia, que venho pesquisando desde 
2008. Eu sempre tive curiosidade 
nas histórias do passado das pe: 
soas, também da minha famíli 
ntão despertei para a genca- 

logia. Junto com isso, tiveram 
alguns trabalhos de escola que 
me motivaram ainda mais para a 
área. Eu sou uma pessoa que fica 
fascinada por fotos antigas, e tudo 
isto se complementa. Eu também. 
participo da administração de ou- 
tro grupo de fotos antigas do Rio 
Grande do Sul no facebook. 

Além de grupos nas re- 

outra fi 
Sim, Eu fiz a doação de um grande 

acervo de fotos digitais para a 
secretaria de cultura do município. 
Elas vão ser utilizadas futuramente 
em exposições e também no livro da 
história de Santa Clara do Sul, que 
está sendo escrito. 

No grupo, pessoas da 
comunidade também 

compartilham fotos anti- 
jas que elas têm em casa. 

Como você avalia esta 
interação? 
Foram muitos reencontros pos- 

sibilitados pela plataforma virtual, 
foram muitas lembranças revividas 
e memórias preservadas, As pessoas 
que residem no município e mui- 
tos outros nascidos aqui, que hoje 
residem pelo mundo todo, podem 
desfrutar do grupo com grande 
colaboração. 

Este é um projeto que 
preserva a história. Qual 
você considera ser a im- 
portância da iniciativa? 

Por meio das memórias fotográ- 
ficas, as famílias percebem a real 
importância do material que elas 
têm em casa, Seja fotografias, ob- 
jetos antigos, receitas e lembranças 
afetivas. Com a fotografia, estamos 
preservando a história de toda 
uma comunidade, e não somente 
a de uma família. Hoje o Facebook 
é uma das maiores ferramentas 
para a genealogia, encontrando 

as que têm parentesco com 
:le aproxima as pessoas. Eu 

por exemplo, consegui contato com 
à família do irmão do meu bisavô, 
que se mudou para a Argentina, 
Assim é possível juntar a história 
de uma família, conectar eles com 
familiares perdidos, e os grupos ri 
forçam tudo isto. Penso na grande 
colaboração histórica que o grupo 
Fotos e memórias de Santa Clara 
do Sul pode trazer para o futuro, 
registrando alí muitas histórias. 
Muita história se perdeu, mas ainda 
é possivel manter preservada uma 
grande parte dela. 
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Pix passa a bloquear 
valores suspeitos de fraude 
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Iniciam as apostas para 
Mega-Sena da Virada 

FOI NOTÍCIA 

Grémio goleineganha  : Aneelaprova edital para 
fólego para fugir da SérieB. contratação de usinas 

OPiX deveiniciara bloqueio pre * As apostas para a Mega-Sena da 
ventiva de recursos em caso desus- : Virada começaram ontem, 16,e 
peita de fraude, comomovimen-  seguematé o dia 31 de dezem- 
tações financeiras incomuns ou bra, data do sorteio. Elas podem 
fora do horário permitido poraté : serfeitas nas casas lotéricas ou 
T2horas Apósamedida obanco  : no aplicativo da Cana ecustama 
deve comunicar o cliente imediata- partir de R$ 450. Em 2021, a est- 
mente. Aintenção éaprimoraros : mativa é que o prêmio alcance ou 
mecanismos de segurança. supere as R$ 350 milhões. 

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou o edital 
do leilão, previsto para 21 de 
dezembro, na qual serão nego- 
ciadas a potência e energia de 
usinas hidrelétricas. À contrata- 
ção, separada, da reserva de ca- 
pacidade é inédita e visa reforçar 

é osistema elétrico nacional, 

q 
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políticacidadania 

Futuro do saneamento gera 
insegurança entre gestores 
Piratini protocola 
novo projeto sobre a 
regionalização e divide as 
cidades em dois blocos. 

Prefeitos aguardam 

análise técnica e jurídica 
para definir estratégia dos 

serviços de água e esgoto 
Felipe otako 

VALE DO TAQUARI 

ncontrar o modelo ideal 
€ atender em tempo há- 
bil as metas de univei 
salização dos serviços 

de água e esgoto desafia e gera um 
cenário de insegurança entre os 
prefeitos. Sem as análises técnicas 
e jurídicas os gestores municipais. 
evitam se posicionar sobre o as- 
sunto. A proposta de regional 
zação do governo gaúcho amplia. 
ainda mais as dúvidas e incerta 
do futuro do saneamento. 

Diante da dificuldade em avan- 
çar com o projeto, o Piratini pro- 
tocolou na semana passada nova 
matéria na Assembleia. Entre as. 
principais mudanças, a redução de 
quatro para duas unidades regio- 
nais e a composição das estruturas. 
de governança, onde os munic 
pios têm 60% da representativida- 
deco Estado fica com 40%. 
A nova proposta divide as cida- 

des em dois grandes blocos, onde o 
serviço é prestado pela Corsan e as 
demais com sistema próprio ou por 
associações. No Vale do Taquar 
são 14 municípios atendidos pela 
estatal em processo de privatização. 
Mesmo com o novo projeto, que 

atendeemparte as solicitações d 
municípios, a insegurança entre 

s persiste. À justificati 
tado pela regionalização, 

é diluir custos e responsabilídades. 
entre as cidades, a fim de atender 

do Marco Legal. 
A legislação federal busca uni 

versalizar os serviços no setor e 
define metas para garantir que 
99% da população brasileira te- 
nha acesso a água potável e 90% 

residências com coleta e trata- 
mento adequado de esgoto até 31 
de dezembro de 2033. 
A adesão ou não ao plano de re- 

gionalização foi um dos assuntos 
em recente assembleia da Associ 
ção dos Municípios do Vale do Ta- 
quari (Amvat). À entidade presidi- 

pelo prefeito de Santa Clara do 
Sul, Paulo Kohlrausch, definiu po- 
Sicionamento neutro sobre o tema. 
“Cada governo deve avaliar com 

equipe técnica o que será melhor. 
Eu como prefeito já tenho opinião 

Teutônia prepara projeto para estação de tratamento de esgoto. Investimento inicial é estimado em R$ 50 milhões. 

nutotimo E :| 

Sem uma proposta 
objetiva para o 
tratamento do esgoto, 
o aditivo com a Corsan 
não nos é favorável. 
Já rejeitamos duas 
propostas por não 
atender nossos 
critérios técnicos” 

formada e avançamos em projeto 
próprio na área do saneamento bá- 
sico”, reitera Koblrausch. 

De acordo com o prefeito, Santa 
Clara do Sul em breve terá 100% da 
população atendida com rede de água 
potável e também inicia um estudo 
sobre alternativas para o tratamento 
de esgoto. Este trabalho busca iden- 
tificar o modelo mais adequado à 
realidade do município. Hoje a maior 
parte é formada por fossas sépticas, 
cloradores e sumidouros. 

Contratos 
coma Corsan 

Em paralelo ao debate da regio- 
nalização, as cidades atendidas 
pela Companhia Riograndense de 
Saneamento (Corsan) têm até o 
dia 16 de dezembro para assinar, 
ou não, os aditivos contratua 

O documento é apresentado como 
garantia de investimentos e ações da 
companhia em processo de privati- 
zação. Os municípios que não assi- 
naremosaditivos poderão teroscon- 
tratos vigentes precarizados a partir 
de 31 de março de 2022, quando ter- 

A posição da Amvat é 
de neutralidade sobre 
a regionalização. 
Cada governo deve 
fazer seu estudo 
técnico e avaliar a 
melhor alternativa” 

minao prazo estabelecido em ei. 
Outro argumento é de que mes- 

mo com mais recursos investidos 
atarifa ao usuário não terá aumen- 
torealaté 2027, mas simo reajuste 
pelo IPCA, Na avaliação de Kohl- 
rausch, essa é uma manobra do 
governo gaúcho a fim de agregar 
valor à Corsan na venda da estatal. 

Projeto de Teutônia 
O projeto original do Piratini co- 

locouTeutôniana região nordeste, a 
mesma de grandes cidades a exem- 
plo de Caxias do Sul é Erechim. 
Esse modelo de regionalização de- 
sagradou os municipios maiores, 
ao observarem a necessidade de 
auxiliar os projetos menores. 
Em busca de alternativas pró- 

prias para atender as metas do 
Marco Legal, o governo de Teutô- 
nia contratou empresa para iden- 
tificar alternativas ao modelo de 
saneamento. “Nosso desafio é em 
relação ao tratamento do esgoto. 
Estudo aponta a necessidade ini- 
cial de R$ 50 milhões para estação 
e parte da tubulação”, observa o 
prefeito Celso Forneck” 

DO 

Já contemplamos o 
abastecimento de água 
potável em todo o 
município. Nosso desafio 
é com o tratamento do 
esgoto, mas trabalhamos 
com algumas. 
possibilidades”, 

Sobre a rede de água, Formeck 
explica que o abastecimento nos 
bairros Languiru, Alles-Gut e parte 
do Teutônia são por associação. A 
deia é ampliar a atuação desta en- 
tidade em toda a cidade. Na área ru- 
ral, a população também é atendida. 
por organizações comunitárias. 

1% do esgoto 

tratado 

O governo de Lajeado rejeitou 
duas propostas da Corsan na nego- 
ciação do aditivo contratual. Con- 
forme o prefeito Marcelo Caumo, 
o município busca mais investi- 
mentos no tratamento de efluentes. 
Hoje, apenas 1% do esgoto da cida- 
de étratado na rede da companhia. 

“Alêm da Corsan, existe o sistema 
de fossa e sumidouro, que é eficaz 
desde que ocorra a limpeza periódi- 
ca”, reforça Caumo. Sem detalhar os 
investimentos propostos pela esta- 
tal, o prefeito de Lajeado diz que as 
negociações avançam e equipe técni- 
ca avalia o aspecto da regionalização 
e os termos contratuais da prestado- 
rado serviço de saneamento. 

AHORA |3 

Regionalização 
e os municípios 

ARROIO DO MEIO 
- Equipe jurídica avalia 
a melhor opção para o 
futuro dos serviços de 
água é esgoto de Arroio 
do Meio. Executivo 
aguarda posicionamento 
de demais municípios 
da região a fim de se 
posicionar sobre o tema. 

ENCANTADO 
+ O governo municipal 
contratou consultoria 
que auxiliará na 
tomada de decisão 
para atendimento das 
obrigações previstas pelo 
Marco Regulatório. Da 
mesma forma, a proposta 
de investimentos da 
Corsan é analisada pela 
equipe técnica e jurídica. 

ESTRELA 
« Diante da tramitação do 
projeto na Assembleia e 
Os prazos previstos em 
lei,o governo de Estrela 
submeteu o tema à 
análise técnica e aguarda 
mais informações sobre a 
melhor alternativa para a 
comunidade local 

LAJEADO 
* À administração 

municipal está em 
negociação com 
a Corsan sobre o 
aditivo contratual 
Até o momento, 

duas propostas 

foram rejeitadas pelo 
governo por não 
atender prioridades no 
tratamento do esgoto. 
Sobre a regionalização, o 
Executivo aguarda análise 
técnica e tramitação de 
projeto estadual 

TEUTÔNIA 
+ O governo de Teutônia 
avalia as possibilidades 
oferecidas pela 
regionalização do 
saneamento e faz estudo 
técnico para implantar 
estação de tratamento de 
esgoto, ao investimento 
inicial estimado em R$ 50 
milhões. 
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Opiniãoanálise 

Previsão X Pagantes 
A empresa de transporte póbli- Entretanto, o número não chegou TI RO CURTO) 

co de Lajeado apresentou dados a 95 mil. Jáentre junho de 2020 
para pedir reajuste da passagem. (data de início da nova empresa) 
A previsão para o mês de setembro e setembro de 2021, a expectativa + Ontem, a Assembleia Legislativa aprovou quatro projetos 
de 2021 era de 167.571 passa-  erade 2,5 milhões, eo montante de decreto legislativo da Comissão de Constituição e Justiça 
gens vendidas, conforme edital. ficou em 1,1 milhão, sustando o pagamento de auxílio saúde a integrantes do Poder RODRIGO MARTINI lixe vas Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. 

+ O encontro regional do PT, realizado na sexta-feira pas- 
sada, em Cruzeiro do Sul, contou com a presença do ex-mi- 

MP vai investigar a baderna sr Miguel Rosso do Deputado Federal Eno Bom 
Gass. Também participaram representantes de 16 cidades. 

no bairro Universitário dos vales do Taquari Ri Pardo * Em Lajeado, a decoração do gabinete do vereador Alex Sch- 
Ministério Público cimentos serão chamados pela parapassaro tempo. mit (PP) tem chamado a atenção. O tema é: liberdad 
(MP) de Lajeado promotoria de justiç Com o tempo, porém, o exa- + Ainda sobre a Câmara de Lajeado, o vereador Lorival 
abriu inquérito As reclamações são recorrentes . gero tomou conta do espaço e Silveira (PP) tem se destacado como um dos principais 
civilparainvesti-  cperduramháanos. Noinício  osbons pagaram pelos ruins. O agentes de oposição ao governo no plenário. garas recorrentes denúncias da década passada, logoapósa poder público agiu, mesmo que aii g ) 

efiagrantes de baderna no expansão do bairro Universitário . de forma paliativa, e determinou * Em Estrela o servidor (Cargo Comissionado) Emerson Grune- 
bairro Universitário. Os casos co prolongamento da Av. Alberto. a proibição do estacionamento weald deixou a função de Coordenador da Secretaria de Adminis- 
se concentram nas avenidas Muller, a baderna ocorria sema em horários de pico para os tração e Segurança Pública. Ele atuava no Setor de Compras. 
Alberto Mullere Avelino Tallini, — presença debares, gastropubse jovens frequentadores. Mas, + O governo de Lajeado declarou “hóspede oficial do Munici- 
nas proximidades do campus da — restaurantes próximos. De forma como dito anteriormente, foi dó? dera ja E É 17 dá rigor Ci pridd 
Universidade do Vale do Taquari. natural, o famigerado “Picodo uma medida paliativa. A bem 
(Univates), em uma áreanobre 8”, porexemplo, virou um ponto — da verdade, serviu apenas para on Ni a a 
e residencial da principal cidade — deencontro dos jovens dasmais transferir o problema de um Reginato Quevedo Melo, que participa de programação 
do Vale do Taquari. O promo- diversas cidades da região. Bas- ponto a outro. Hoje, o problema organizada pelos clubes locais. 
tor verifica eventual “poluição tou finalizar o novo loteamento está muito próximo do “Pico do + Oevento de celebração dos 60 anos da Amvat ocorre no 

donorueouiapetsteções, — exsruasegramadostam Ens soções presets primo da 5, 19h30m, em Encantado, Amd 
causadas pelos bares localizados . tomadas por pessoas dasmais atéo momento também parece fade EA aPE seara A 
no centro comercial”. Ao menos. variadas tribos e gostos, todos. paliativas. Diante disso, o MP foi ETR Adiga paia A 
cinco proprietários de estabele- ávidos por um local tranquilo provocado. Tomara que resolva! edo banco de dados, a associação prepara uma homenagem 

especial ao saudoso Adroaldo Conzatti 

Sonhos em Cruzeiro do Sul Diárias em Encantado 
O prefeito de Cruzeiro do Sul, vos (localizada um pouco acima A Câmara de Encantado precisa am astnzma 

João Dullius, está empolgado com da Casado Morro) e as proximi- respeitar ocontribuintecimplantar ama assmana 
as novas portas que seabrem com — dadescom o Porto de Estrela. O mecanismos de austeridade para iso; opelça 
o turismo. Além da recuperação empreendimento estudado pela 
ereforma da histórica ebelíssima iniciativa privada prevé cerca de 
Casado Morro, o chefe do Execu- R$ 50 milhões em investimentos. 

o pagamento de diárias. Repassar E na 
valorestixosabelprazerparaouso om matam 
dosvercadoreséumdescasocoma am asma 

tivo parece bastante entusiasmado De acordo como gestor, já existem população pagadora de impostos. am sséma 
coma proposta deinstalaçãode investidores interessados. E não Hoje por exemplo, cada vereador am sims 
um teleférico entre a Toca dos Cor-  custasonhar. rece a bagatela de R$ 940 para beto 

passar umúnico dia em Brasília, 
cidade em que a média da taria de 
hoteinão supersos R$ 200. E eles interesse público, 
não precisamdevolveros valores E a Câmara de Encantado está 
não gastos. É um deboche. indo de mala pior. Nesta última 

Poisbem. Entrejaneiro de 2011 . década, o anode 2021 foiomais 
emeados de novembro de 021,0. custoso parao contribuinte 
contribuinte de Encantado gastou. encantadense em termosde 
R$ 574 mil com diárias pagasaos diárias (sem contar os gastos com 
vereadores eassessores do legis- passagens aéreas, inscrições, 
tato. E não importa quantocada taxis eatins). Emmenos de 11 
um conseguiu em (promessas) de . mesescompletos, le gastaram 
emendas. O fatoaquiéaausterida-.R$82, 1 milem árias. Usaram 
de ouso decente dorecursopú- cabusaramdo mecanismo para 
bico. Afinal, diária nãoserve para. custearcursos, seminários 
agente público selambuzar com. outrosencontroscom poucaou 
a gastronomia. Asdiárias servem. nenhuma relevância parao con- 
para cumprir e custear agendasde . tribuinte. É hora de mudar. 

Tle Inovação 
na sala de aula 

Na noite de ontem, a Arena da BlMachine re- 
beu o grupo do Pro. Move TIC, os diretores das 
colas de ensino médio de Lajeado, coordenadores 

de educação do Estado e representantes do Sebrae 
para tratar sobre um plano de sensibilização dos 
alunos. O objetivo é inserir de forma orgânica, fun- 
cional e objetiva os estudos na área de TI e Inovação 
para os estudantes. Aliás, este também é um dos 
principais norteadores do projeto “Rumo”, ideali- 
zado pelo Grupo A Hora e que visa a qualificação e 
atualização da mão de obra regional. 

DO ani 
Adair Weiss e RÁDIO 102.9 -” lida ao 

ommere  AHORA / A 1. 
CEEE 

as 
a e GR a se scar Dedos QuiUinie 

PA? CRON 25 pneus  Biocxim [ad At Sicredi wenn GSData 
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Câmara permite concessão para 
venda de alimentos em parques 
Executivo propôs 
abertura de licitação para 
exploração comercial 
do Parque Ney Santos 
Arruda. Vereadores 

acataram, mas 
adicionaram emenda 
que regulamenta todas 

as áreas de lazer do 

municipio 
tam ras 

proposta que. autoriza 
licitação à venda de ali- 
mentos, bebidas e ativi 
jades de lazer no Parque 

Ney Santos Arruda, na orta do Rio 
Taquari, foi aprovado por una 
nimidade. Modificação do texto, 
apresentada. pelos emedebistas 
Ana Azambuja e Carlos Ranzi, n 
gulamenta concessões para todos 
parques e praças municipais. 
Na segunda vez em que o proje- 

to de lei foi debatido no plenário, o 
centro da discussão foi novamente 
o pagamento do estacionamento. 
A emenda modificativa proibe a 

Inclusive de rotativo, na 

Osartigos da proposta de modi- 
ção foram votados um a um. O 

parágrafo que veda a precificação 
do estacionamento teve seis votos 
contrários, mas foi aprovado. 

Além de não poder cobrar por va- 
gasdevei 

fica responsável por serviços de lim- 
peza e fornecimento de hanheiros. 

Tarifa de ônibus 
Com voto contrário de Eder 

Spohr (MDB), o subsídio para 
empresa de ônibus foi aprovado. 
Spohr acredita que incentivos de- 
veriam ser concedidos também a 
empreendedores de outros ramos. 

Vereadores da oposição cobra- 
ram mais recursos destinados ao 
transporte público. “Poderia ter 
um subsídio maior, Recurso nós te- 
mos”, afirma Jones da Silva (MDB), 
O Vavá. “Chega reclamação toda 

semana. Está na hora do município 
sentar com a empresa e ver como vai 
melhorar o serviço”, acrescenta. 

Lorival Silveira (PP) adverte 
que o projeto é emergencial e, se 
não fosse aprovado, incidiria nas. 
despesas do cidadão em breve. O 
governo vai ceder RS 0,50 por pas- 
Sagem até o limite de R$ 271,8 mil. 

Alteração de 
impostos 

Um projeto do governo muni- 
cipal gera impasse entre os par- 
lamentares. O texto extingue as 

taxas de conservação de pavimen- 
tação e limpeza urbana, ao mesmo 
tempo que aumenta a coleta de lixo 
entre 22% €28%. 
O vereador Alex Schmitt (PP) 

pediu vistas 30 projeto por uma 
divergência quanto a cobrança re- 
ferente aos resíduos em garagens. 
O pedido foi aceito pela plená- 
ria e destacado por Carlos Ran: 
(MDB), que pretende apresentar 
uma emenda. “Garagem não pro- 
duz lixo”, enfatiza. 
O secretário da Fazenda, Gui- 

lherme Cé, garante que o reajuste 
diminui as cobranças correlatas ao 
Imposto Predial Territorial Urbana 

Para líder do governo, 
Mozart Lopes (PP), modelo. 
servirá de exemplo para 

outras concessões 

(IPTU). Conforme Cê, o objetivo 
da proposta não é uma forma de 
compensar a alta de mais de 10% 
no IPTU, já que a mudança está 
atrelada à inflação, mas simplifi- 
cam o recolhimento de tributos. 

De acordo com o vereador Már- 
cio DalCin (PSDB), a extinção das 
cobranças é uma adequação à le- 
gislação nacional. “As taxas estão 
sendo extintas porque são incons- 
titucionais 

OAB escolhe novos presidentes na próxima segunda 
Pleito nas subseções 
de Encantado, Estrela, 
Lajeado e Taquari conta 
com apenas uma chapa 
inscrita. No Estado, 
haverá disputa entre dois 
candidatos. Processo 
eleitoral terá pela voto 
digital primeira vez 
Mateus Souza 

LED 

Advogados de todo o Estado 
scolherão, na próxima segun- 

da-feira, 22, novas diretorias 
das subseções da Ordem dos Ad- 
vogados do Brasil no Rio Gran- 
de do Sul (OAB-RS). Também 
serão eleitos os novos represen- 

físicas serão disponibilizadas 

tantes da entidade em nível es- 
tadual, numa disputa que conta 
com duas chapas inscritas. 

Nas eleições das quatro sub- 
seções do Vale do Taquari — 
Encantado, Estrela, Lajeado e 

OAB promoverá eleição em formato digital pela primeira vez, mas umas 

Taquari-, há apenas uma chapa 
inscrita. Duas delas terão can- 
didatos a reeleição (Jorge Calvi, 
em Encantado, e Rafael Godi- 
nho, em Estrela). Todas ainda 
aguardam deferimento da co- 

missão eleitoral, 
idos os cargos 

do conselho seccional e direto- 
ria, dos conselhos federais, da 
diretoria da Caixa de Assistência 
dos Advogados (CAA/RS), além 
das diretorias das 106 subs 
ções. Cada uma conta com presi- 
dente, vice, secretário, tesourei- 
ro e conselhos fiscal e de éti 

Pela primeira vez, as elei 
da OAB terão a possibilidade do 
voto virtual. Advogados adim- 
plentes poderão participar do 
processo de onde estiverem, 
desde que tenham smartphone, 
computador ou tablet em mãos. 
Além do Rio Grande do Sul, 

outros quatro Estados tam- 
bém terão o voto online. Mas à 
OAB/RS disponibilizará urnas 
físicas em todas as subseções 
como alternativa. Para o próxi- 
mo pleito, em 2024, a intenção 

é que o processo seja 100% di- 
gital em todo o país. 

Disputa no RS 
O grupo que comanda a OAB no 

RS atualmente, presidido por Ri- 
cardo Breier terá como candidato à 
sucessão Leonardo Lamachia. Ele 
é irmão de Claudio Lamachia, que 
presidiu a entidade há mais de uma 
década e também comandou a OAB, 
nacional. Já o adversário será Paulo 
Torelly, que disputará a presidência. 
pelasexta vez, 

Neste ano, as duas chapas adver- 
sárias terão mulheres como can- 
didatas à vice-presidente. Neusa 
Bastos está no grupo da situação, 
enquanto Lúcia Kopittke integra 
a ala oposicionista. Há paridade 
de gênero nas chapas, que devem 
contar com 50% das vagas para ho- 
mense 50% para mulheres. 
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Opiniãoanálise 

Negócios 
em pauta 

Revolução ainda 
em curso 

O PIX fez o primeiro aniversário ontem e já alcança mais de 
112,6 milhões de usuários, praticamente a metade da população 

THIAGO MAURIQUE | trasikira Emmuito poucotempo atecnologi implementada 
pelo Banco Central transformou a forma como realizamos tran- 
sações bancárias, reduzindo custos e trazendo instantancidade. . Da di é As não par ora, Const atlicações tato coa 

Tacta inau g ura escritório ieonomoiii o procuice ope ema papo 
PIX na economia. Em 2022, o sistema permitirá pagamentos 

. parcelados, o que deve benciciar especialmente os pequenos 
em L alea d o varejistas, Outras funcionalidades, como a que permite o saque 

em estabelecimentos comerciais, começam a funcionar no dia SBdenovembr. 
Especialistas apontam duas barreiras para o funcionamento a 

pleno do sistema primeira proteção contra fraudes, Desde 
ontem está em operação o Mecanismo Especial de Devolução, 
que promete agilizar o ressarcimento de vitimas, substituindo o 
Speedo prvcesvannfie: 
O segundo é o alto índices de brasileiros sem acesso aos ban- 

cos e demais serviços financeiros — mais de 27 milhões no total, 
Ee, demai ici olução, De qualquer forma, o PIX cumpriu 
a promessa de revolucionar o sistema bancário brasileiro. 

Embalada pelas comemora- 
ções de cinco anos de aniversá- 
rio da empresa, comemorado 
em novembro, a Tacta Food 
School prevê para esta semana 
a inauguração do escritório de 
Lajeado, 
Criada pela gaúcha Cristina 

Leonhardt e pelo cearense 
Dafné Didier Mota, a Tacta já 
formou mais de 4,5 mil alunos 
de todos os estados brasileiros 
e de países como Portugal, 
Chile, Alemanha e Estados 
Unidos. 
Além de cursos na área de FRASE DO DIA 
alimentos, a empresa presta Também nessa semana,a  guídores no Instagram. Entre 
consultoria em qualidade, empresa promoveu uma ginca- os nomes acessados estão a O Natal é o período mais 
inovação eassuntos regulató-  navirtualcom participaçãode  ex-Miss Bras Deise Nunes, aguardado do ano para 
rios para a indústria. Entreos 120 pessoas de todo o Brasil. atriz Paloma Bernardi, os ETÉTI 

lentes estão gigantes como Uma das tarefas das equipes ex-jogadores Índio e Neto, e consumidores e comerciantes, e costa 
Nestlé, Marfrig, JBS, Ambev, era receber uma mensagem de ocantor Luan Santana - que há indícios de que a disposição nada 
Cargil, KrafttHeinz, alémdas apoio emvídeo de celebridades — acumula 33 milhões de segui- 
conterrâneas Bremile Docile. com grande número de se- dores na rede social. dos brasileiros para consumir está tonta 

retornando, ainda que aos poucos.” 

Jornada da Alimentação no CTC 
nn RÁPIDAS cionais, apresentarão tendências e 
novidades do mercado global. Conexão internacional - A Univates eo Tecnovates são 
A área de exposição do evento parceiras da organização do Land2land Connect Espanha, 
era Sao ot DO evento virtual que conecta startups brasileiras em processo de meio de cadastro prévio. A pro- (gramação inch aii palestras, internacionalização aos ambientes e mecanismos de inovação 
seminário de cares e derivados, estrangeiros. O evento ocorre dia 24 de novembro, das 10h30 
workshop de alimentos, meeting às 12h30, no canal da Anprotec no Youtube. Mais informa- 
empresarial e seminário de segu- qões inscrições no endereço https://informativo.anprotec, 
rança em alimentos. 

Tradicionalmente realizado 
no Weiand Hotel - que encerrou 

org. br/land2land-connect-espanha. 

as atividades — a Jornada foi + Montanha russa - Depois de alcançar as máximas históricas, 
transferida para o Clube Tiro e ascriptomocdas tiveram uma terça-feira de ressaca no mercado 
Caça onde ocupará uma área de financeiro. O Bitcoin recuou mais de 9% e alcançou USS 60 
3 mil nactroa quadrados, dividi milemvalor nominal. O Ethereum chegou a cair 11% eoutras 

Evento criado pelo Grupo paraa próxima edição, queocorre dos em auditórios e salão para Esse ines der idaã 
Técnico de Alimentos (GTA) da emabrilde 2022 após hiato provo- exposições. Um espaço adequado mnia Raio apontaram pen enro 56 TT nr 
Acil,a Jornada da Alimentação já... cado pela pandemia de Covid-19.  paraabrigar o evento que coloca assinatura de pacote que estabelece a declaração de impostos 
tem metade dos estandes vendidos — Aotodo, 50 expositores, incluindo Lajeado na vitrine do setor sobre criptoativos nos Estados Unidos. 

Campanha convoca 
É sociedade para 

IR para reformas do Segunda a sexta pEiriscçi 
8h10às 10h resen 

Fernando Weiss Rodrigo Martini 

EEE CASE E = Es 



Quarta-feira, 17 novembro 2021 AHORA |7 

economianegócios 

privilêge]|-= Sindilojas NEGÓCIO CRUPOAHORA Y 

“Nosso objetivo é ser a maior 
franquia de clube de tiro do país” 
Sócios do CTK Lajeado, vezes e surgiu a oportunidade de ser 

Pes, 
CASANOSTRA E 

Gabriel Pitsch Sehn e Joana franqueado”, lembra Joana. 
Frantz foram os entrevistados 
do programa“O Meu Bagagem 
Negócio! Eles abordaram o Joana já tinha a bagagem com o 
sucesso do empreendimento, tio sea ri aã 
as vantagens eos percalços a uma dica Fr São epird 

do sistema de franquias elo contato com armas na época 
ação emqueservuão Exécio Basilio, 
mentem, “le destaqei como um bom sã 

rador e recebi até distinção. Depois 

LAJEADC perdi contato. De início, quando co- Ala cohe nl cota o 
O ARE DE, pr 
dO Mic Negócio” de Rb. me dirseran o que pod ma, 
jo) AH, UN FO A 
sitema couvnies à Gosti do ambiente da esprência Entrevista 

experiência de um jovem casal no em-  emsi”, destaca. GABRIEL SEHN E JOANA FRANTZ - SÓCIOS DO CIXLAJEADO 
preendedorismo, Os dois nasceram e 
cresceram no Vale d Ri Pardo, mas iz À sita 
Ciheran Lajesdo para mesir E Origens familiares 'O grande processo de inovação foi a quebra 
cena An und A Geri dig 
emplra esperado io pas localidade de São Martinho, interior de paradigma, a mudança de conceito” 

Gabriel Pitsch Sehn, de Venâncio de Santa Cruz, Mas cla cresceu com 

Sócios do CTK Lajeado foram entrevistados por Rogério Wink na quarta edição de “O Meu Negócio” 

Aires, e Joana Frantz, de Santa Cruz ospais no bairro Arroio Grande, onde * Como vocês chegaram às 
do Sul, foram entrevistados pelo tinham um comércio de peças auto- suas profissões atuais? 
apresentador Rogério Winkna noite. motivas. “Inclusive eu trabalhava e Joana Meu pai ajudou a 
dessa segunda-feira, 15. Eles admi- ajudava no atendimento, na entrega construir um posto de polícia 
nistram a franquia local do CTK Clu- de peças. Tinha meus 16, 17 anos. no bairro, em frente ao negócio 
be de Tiro. À unidade foi inaugurada E não era normal uma menina fazer dele. sso fez criar um laço com 
em maio e fica localizada no bairro — essetipo decoisana época”, recorda. a Brigada Militar. Os policiais 
ShoCristóvão. Já Gabvielé descendente deduasfa- tomavam chimarrão conosco. 
O CIK Clube de Tiro surgiu em  mílias tradicionalmente alemãs, mas E o primeiro lugar em que 

2018, em Santa Cruz do Sul, fundado — que não carregaram essa tradição. trabalhei pela BM foi justo na 
por lvan Keller, major da reserva da Vim de uma família muito simples frente da loja. Tenho gradua- ú 
Brigada Militar. O sistema de fran — batalhadora Meu paicra mecânico, e ção em Direito, mascheguei gg tomaromaiorsistemade quando estácm funcionamento, aus foi desenvolvido há pouco mais tinha um bom relacionamento como q faper algumas disciplinasde  cubedetio do pais Quandos Four proseasos puroeráticos 
de um anoe unidade de Lajeadofoia pessoal que vendia peças. Amácira-  Jormalismotambém.Passcino Elsa read does Eai 
primeiraaseraberta. Também áuni- . balhava com artesanato”, comenta. concurm daBiguiacinaça RAR DA dades em Caxias do Sul, jul, Soledade a e da etroquei primeira do segmento no país. armas defogo, as melhoriasno 
epridsio prado deter . de curso. Estar na corporação Com pouco maisdeumano, já ambienteea segurança. A Joana 
Puaa Mis Genie Maua” Dica de leitura me trouxe muita disciplinae  temostrês franquias funcionan- gosta maisdessa parte, 

“Omajorsempreteveenvolvimento A cada programa Rogério Wink rsponsaliiade: do e outras duas próximas de 
com o tiro defensivo co tiroesportivo.  trazuma dica de leitura. Confira a Gabriel - Hoje eu atuo na inaugurar. A CTK tem unidades + Qual o grande processo de 
Era um incentivador do treinamento sugestão desta semana. Bolsa de Valores. É umtrabalho no pais todo. Essa é uma das inovação no CTK? 
dentro da Brigada. Eu já conhecia e que se desenvolveu durante vantagens, pois se tornar sócia Gabriel - É a quebra de para- 
pela instituição e frequentava o clube anos. Estudo a Bolsahá sete do CTK Lajeado me permite ser digma, a mudança de conceito. 
algumas vezes, antes de conhecer o anos e há dois anos emeio atuo sócia de toda uma franqui: Antes um clube de tiro era aquele. 
Gabriel. Depois, passaros a ir mais profissionalmente na área. Com Igae mais reservado, afastado 

isso, outras vertentes surgiram. Como foi adaptação para dacidade, geralmente no interior 
Construí um fundo próprio construir este modelo em cem campo aberto, com uma 
de investimentos, voltado às. Lajeado? estrutura mais simples. Agora 
operações que faço. Tenho “Joana - Foi difícil, poissuamos trouxemos segurança, infraes- 

Acesse o QR Code e formação em Administração, bastante. Existiu grande apoio por — trutura e possibilidade de um 
assista mais conteúdos Gestão do Amanhã MBA em Análisce Estratégia parte da franquia. Nos aumiliaram convívio social dentro do próprio 
do “O Meu Negócio” ot e ienes Enio NEN de Negócios, Gestão de Projetos em todas as etapas. Masabrirum clube. E vimos a necessidade de 

Ali e bee assumirem o gar e Análise de Sistemas. Gosto de cjube de tiro é muito burocrático. ampliar isso. Outros clubes de 
de companhias e modelos de estudar o Mercado Financeiro Tem muito papel, muitalicença tiro não dispõe de academia ou 
negócios tds como consagrados caiu como uma luva nisso. que precisa ser expedida. cafeteria. São necessidades que 
Pra par alcarç Gabriel - Fuiinteligenteem  incrementamos para agregar 
paes Era rec *Qualavantagemdeum — deisara Joanaafrentedisso(r  valorefazercomqueo tiro se 
e José Salibi Neto, numa nova. modelo de franquia? Onde se cos). Mas não escondiminhafrus- — tornasse algo paraas famílias, 
nes cinco dirão pretendechegar? | tração em diversas situações, por e menos ofensivo aos que não 
Eee Joana-A principal finalidade não gostar de burocracia. Mesmo conheciam a cultura e o esporte. rofunda e ampla da história. 
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Estrela estuda 
nova exploração da 
Cascata Santa Rita 
Município deve abrir processo licitatório para melhor aproveitamento do local 

pós o rompimento do 
contrato de concessão 
com a empresa res- 
onsável pela Cascata 

Santa Rita, em julho, o ponto 
turístico voltou para o domínio 
do município, 
Desde então, foram realiza- 

dos trabalhos como mutirão de 
limpeza entre poder público e 
sociedade, colocação de lixeiras 
e placas de sinalização no espa- 
ço público. Contudo, o Executi- 
vo projeta repassar novamente 
a área de 1,6 hectare para a ini- 
ciativa privada 
Conforme o secretário de De- 

senvolvimento, Inovação é Sus- 

tentabilidade, Rodrigo Kich, 
existem interessados na futura 
exploração do local. Duas, in- 
clusive, já entregaram cartas de 
intenções. Embora os estudos 
ainda estejam na fase preliminar, 
a ideia consiste em aperfeiçoar o 
turismo com toda a infraestrutu- 
ra necessária, inclusive hospeda- 
gem, bem como viabilizar uma 
central de geração de energia 
limpa e sustentável 

Passos seguintes 
Uma das próximas etapas é 

a abertura de um processo lici- 
tatório para definir quais serão 
as vencedoras. A intenção é que 
ocorra em breve, entre o fim des- 
teano e o decorrer de 202 
Enquanto isso, serão defini- 

dos os detalhes, tais como se vai 
haver uma ão espei 
para o turismo e outra para o de- 
senvolvimento, se as empresas 

ntar propostas 
“É importante 

salientar que a Administração 
vai analisar todas as alternati- 
vas possíveis para que o poten- 
cial da Cascata Santa Rita seja 
aproveitado da melhor manei- 
ra”, afirmou Kich. 

Reclamação 
Em relação à Cascata, a verea- 

dora Tiane Cagliari (PV) solici- 
tou a instalação de câmeras na 
sessão legislativa dessa semana. 
Segundo ela, o objetivo é inibir 
o abandono de animais no local, 
que teria crescido nos últimos 

Proibições 
Por mais que o espaço seja público e qualquer cidadão 

ssá-lo, Kich ressaltou à reportagem que não é 
e do acampar nos arredores da Cascata e nem tomar 

banho Apesar da orientação, em dias de calor, há muita 

procura de moradores de Estrela e outras cidades da região. 
Um exemplo foi observado na tarde de ontem, quando 

os banhistas buscavam um refúgio para se protegerem 
das altas temperaturas. Nos últimos anos, diversos 
afogamentos foram registrados na região, alguns com óbitos. 
Há diversas pedras nas proximidades. 

É importante salientar 
, que a administração 

| vai analisar todas as 
alternativas possíveis 

Tete para que o potencial 
iii da Cascata Santa Rita 

seja aproveitado da 

melhor maneira” 

meses, aumentar a segurança enão haveria, neste momento, à 
dos frequentadores e evitar epi- — necessidade dos equipamentos. 
sódios de vandalismo. O secretário enfatizou que ser- 

Kich destacou que não há co- — vidores da prefeitura se revezam 
nhecimento sobre essa situação . na vigilância. 
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Assembleia dá aval para 
município assumir ERS-413 
Deputados aprovaram 
por unanimidade o 
projeto de lei que 
autoriza o Daer à 

ceder trecho da 
rodovia. Município não 
estabeleceu prazo para 
formalizar a transferência. 
Principal demanda dos 
usuários é por maior 
segurança para pedestres 
| hon vea Tedeschi 

Assembleia Legislativa 
aprovou nessa terça-feira, 
por unanimidade, o projeto 
e lei que autoriza o De- 

partamento Autônomo de Estradas 
e Rodagem (Daer) à transferir para 
Lajeado a titularidade de um trecho 
da ERS-413, São 5,3 quilômetros, 
entre o trevo com a ERS-130 e o li 
mite com Santa Clara do Sul, que 

passam a ser administrados pelo mu 
nicípio. 

Lajeado possui legislação própria, 
sancionada em 2018, que autoriza 
o poder Executivo a municipalizar o 
trecho urbano. Agora à última etapa 
para a formalização da transferência 
é uma avaliação do estado da rodo- 
via, fita pela autarquia, para que o 
municipio corrija a situação de lotes 
€ loteamentos, adequando à legis- 
lação. Conforme o prefeito Marcelo 
Caumo, o trâmite será feito de forma. 
normal, sem solicitação de priorida- 
de ou pedido específico, 

Para as comunidades dos bairros. 
Moinhos D'Água e São Bento, corta- 
das pela ERS-413, a expectativa é de 
intervenções mais ágeis, consideran- 
do a maior proximidade com a admi- 
nistração municipal. Por outro lado, 
existe uma preocupação quanto à 
atenção que sera destinada ao trecho. 

Mais segurança para 
pedestres 

Na área municipalizada exis- 

Ausência de calçadas em áreas próximas a escolas é a principal crítica local 

tem duas escolas municipais, E 
há poucos meses foi entregue à 
construção de um passeio, que tes 
mina nas proximidades da EMEF 
São Bento. A diretora Ana Paula 
Muller aponta preocupação com o 
grande fluxo, sobretudo nos horá- 
rios de entrada e saída dos alunos. 
“Percebemos o quanto faz falta 
não ter a calçada de passeio. Tam- 
bém fizemos a solicitação de uma 

q) 

faixa elevada para nossos alunos 
atravessarem para esta calçad 

Ana Paula destaca a importância 
da definição quanto à responsabi 
dade sobre a rodovia e fala das dif 
culdades enfrentadas ao entregar as. 
demandas. “Sempre quando pre 
sávamos, por exemplo, de uma placa 
desinalização, o Daer argumentava a 
questão da municipalização para não 
fazer o serviço”, lembra. 

certificação digital 

AHORA | 9 

Diálogo facilitado 
com município 

Presidente da Associação dos Mo- 
radores do Moinhos D'Água, Paulo 
Roberto Schneider segue a mesma 
linha de análise. “O município sem- 
pre justificava que não podia fazer 
parada de ônibus, que não podia fa- 
er alargamento ou certas entradas, 
por ser uma área do estado”. Eledá o 
exemplo do trevo de acesso à avenida. 
Aury Stôrmer, com trecho de ci 
batido na área de domínio, 

Ter contato mais próximo e ter 
mais recursos também é um argu- 
mento de Schneider para positivar 
a municipalização, “Nos impacta a 
questão da distância para conseguir- 
mos contato com o estado e ter algu- 
maverha paraci”. 

Expectativa 
e dúvidas 

Nilson Purper vive no bairro São 
Bento há 30 anosc foi presidente do 
bairro quando o trecho da ERS-413. 
foi pavimentado em 2002, “Antes, 
disso era pura terra vermelha”, re- 
corda. Para cle, a municipalizas 
não impacta na rotina dos usuários, 
Ao se questionar se o munici- 

pio vai destinar a atenção devida à 
rodovia, demonstra preocupar 
com um eventual custo adicional 
de impostos, “A partir de agora po- 
derão cobrar taxas de limpeza, por 
exemplo”, pontuí 
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culturaeducação 

Pratas da Casa 
apresenta 
penúltimo 
show do ano 
Na 93 edição do projeto, quem sobe ao palco do Teatro 
do Sesc nesta quarta-feira é a Banda Feitoria 

Ms 

suntos que vão desde a preser 
vação da natureza a protestos 
sociais, além de músicas que far 

LAJEAL lam de amor e esperança. Essc é 
o tipo de som que a gente curte, 

reggae de atitude ao faz e toca”, destaca Guilherme Criada em 2002, Banda 
lado do som de guitarras — Os arranjos musicais são criados — para familias do município cadas- Lajeado, Transportadora Nime Feitoria aposta em 
distorcidas são elemen- pela banda. Algumas letras são de tradas no programa Mesa Brasil UpTime, Airton Seguros e As músicas autorais e é a 
tos que caracterizam a — integrantes do grupo e outras de — Sesc. Hoje são mais de 100 insti- cia de Turismo Roque Viagens. atração da noite desta 

Banda Feitoria. Criada em 2002em compositores da região e amigos — tuições e cerca de 12 mil pessoas São apoiadores a Rock Center quarta: 
grupo é — músicos com letras que se encai- atendidas na região. As doações Instrumentos Musicais, Peixe uma reunião de amigos, 

marcado por músicas autorais e se xam no estilo da Fe também podem ser feitas de for- Gás Service, Laboratório La- 
apresenta na noite desta quarta-fei- ma presencial na unidade do Sesc. jeado/lrion, Claudir Degasperi 
ra na 9 edição do Projeto Pratas da á a O evento não conta com a presença Compositor, Santa Cor Tintas 
Casa. Do palco do Teatro do Sesc, Na 9º edição de públicos todasosprotoonos sa. e Xe Corretor de imóveis. O PRATAS DA CASA 
a live será transmitida pelo Face- Este é o penúltimo show do . nitários são seguidos entre as equi- — Projeto conta com a parceria de adição 
book do Grupo A Hora e pela Rá- — Projeto Pratas da Casa deste ano, — pes da organização. Matheus Hinterholz Produções, Na Artista: Banda Feitoria 
dio A Hora 102,9, a partir das 20h. — criado com o objetivo de valorizar Baia Studio e Musicness e apoio Pet 
Segundo o baixista Guilherme Es- talentos locais por meio da música cultural de Arruda Advogados. a ' 
cobar, a banda ofreu ale é da cultura, Além disso, também — QUEM faz acontecer A jo, sioderbundasportcipan. Onde Uvmier ranmitidaplo 
longo dos anos e, hoje o grupo é “ busca a solidariedade e, durantea O Projeto Pratas da Casa tes do Pratas da Casa. Além deum Frcsbock do crupa at 
também composto pelos guitarris- live, será disponibilizado um QR 2021 tem patrocínio de Esco- cachê de R$ 1 mil, os artistas tam. 
g Vinicius Escobar e Max Lima, — Code e uma chave Pixpora doações. la de Música Josélia Jantsch bém concorrem a uma premiação Ultima atração do ano 
pelobateristaTiago Pedron, DJ Bira da comunidade. Ferla, Kikão, Salva Kraft Beer, emquatro categorias: Músicasuto-  i52-Athusps Maid o 
e Guilherme Oliveira nos vocais. O valor arrecadado será des- Alexandre Lucas Corretor de ral, Arranjo e composição, Perfor- Grupo Tibiquari 
“Nossas letras falam sobre as- tinado à aquisição de alimentos Imóveis, Universidade Unopar mance e Maior público virtual. 

j PRATAS ê 20hàs21h 

QA(ASA RES juiano 
Realizaç Patrocínio: 

Avenida recebe mais de 200 mudas de árvores 
E a Ps ç E no último sábado o plantio de ambiente 

arm z pis 281 mudas de árvores na Aveni- “Nós ficamos muito feli- 
2 A Secretaria do Meio Am- da Benjamin Constant. zes em poder participar desse 

biente, Saneamento e Susten- Integrando o programa La- momento, onde futuramente, 
tabilidade (Sema) e o Grupo  jeado Mais Verde, foi feito o nossos jovens poderão ver à 
Escoteiro Tibiquary realizaram — plantio de mudas de Ipê ama- — arborização da avenida e orgu- 

relo, Araçá, Anacauita, Gua-  lharem-se de terem feito parte 
mirim e Dedaleiro. O grupo de desse momento enquanto es- 
escoteiros foi convidado a par- - coteiros. Agradecemos à Sema 
ticipar do momento e efetuar o. pelo convite e nos colocamos 
plantio das mudas. à disposição para o que for ne. 

egundo a presidente do  cessário”, disse Mariângela. 
Grupo de escoteiros Grupo Escoteiro Tibiquary, O próximo plantio do pro- 
ajudou no plantio Mariângela Costa Schneider, grama Lajeado Mais Verde será 
das mudas um dos ensinamentos do esco- nesta sexta-feira, 19/11, no 

tismo é o cuidado com o meio . bairro Santo Antônio. 
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Ministério reduz intervalo de dose 
de reforço da vacina contra a covid 
Governo anuncia 
campanha para incentivar 
o complemento do ciclo 
de imunização 

ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
anunciou ontem a re- 
dução do intervalo de 

tempo para aplicação da dose de 
reforço contra a covid-19, de seis 
meses para cinco. 
A decisão será implementada 

pelas secretarias de Saúde nos es- 
tados e municípios nos próximos 
dias e deve contemplar pessoas 
acima de 18 anos, independente- 
mente da faixa etária ou profissão. 
Também vão ser inclusos os brasi- 
leiros que receberam a vacina da 
Janssen, cujo fabricante recomen- 
dava dose única, 

Hoje, em torno de 12,5 milhões. 
de pessoas estão aptas a receber a 
dose adicional. Queiroga garantiu 

, mao 
r 

a doença. No entanto, cerca de 
21 milhões de pessoas ainda não 
retornaram para tomar a segunda 
dose na data prevista. 

20 a 26 de novembro. No período, 
todos os postos de saúde do pais 
deverão ampliar o horário de fun- 
cionamento. 

“O percentual de população va- 
cinada no Brasil já é superior ao 
dos Estados Unidos. Mas temos 
que avançar mais para evitar um 
aumento no número de casos de 
covid e o retorno de restrições, 
tal como vemos na Europa”, con- 
cluiu Queroga. 

Mega Vacinação 
Com o intuito de estimular a 

população a completar o ciclo de 
imunização, o Ministério vai pro- 
mover a Campanha Mega Vacina- 
ção, marcada para o periodo de 

Queiroga explicou que estudos científicos motivaram novas medidas. 

Aplicação 
Segundo o Ministério da Saúde, 

mais de 350 milhões de doses das 
vacinas contra a covid-19 já foram 
distribuídas para todo o país, e 
mais de 297 milhões já foram apli- 
cadas ao longo de onze meses. 

Mais de 157 milhões de pessoas 
tomaram ao menos uma dose do 
imunizante — número que, se 
gundo a pasta, representa 88% 
do público-alvo previsto no pla- 
no nacional de vacinação contra 

que o estoque será suficiente para. 
atender a demanda. “Já tínhamos 
autorizado a aplicação desta dose 
de reforço, ou adicional, para to- 
dos aqueles que tinham tomado a 
segunda dose há mais de seis me- 
ses equetivessem mais de 60 anos. 
Agora, graças às informações de 
estudos científicos realizados para 
avaliar a aplicação da terceira dose 
— e dos quais já temos dados preli- 
minares -, decidimos pela amplia- 
ção”, afirma o ministro. 

ProgãoElênicoN 

hs Propostas: 29/11/2021 
Ea einormações 0t*s1ã 
omalcom, 

(o, PREFEITURA | MUNICIPAL 
DE BOQUEIRÃO DO LEÃO 

ES, ALTERA da dera do torção qu tem por bjo 
os com professar de ducação mus 
do si 

aconlaação de empresa para prestação o ari 
ompraspubicas comb 

3 oupelo ema Icicomprasboquesanço 

op 

comparecerem As 
Audio o Cento Ah 

2 -Eega do vale compras os associados, 

ente do Sindicato dos Municipios de Capão - SINDICAP no uso de sas tbuções 
Ie, que le con o Estatuto Saca, comeca dos os serídrs municipais associadas à 

es 190, em segunda convocação, tendo aceguirt ardem do da 
1 - Anchor ds lvidades sociais e balanças frances de 
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Job Alo Hammes- residente SO 

JOCEMAR BARBON A 
Preto Municipal REFERÊNCIA LITE! 

NO COMBATE AO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CORONAVIRUS 

O crarone redorio de 
cargas foi duramente afetado pela 
pandemia do coronavius.Segun 
do a Associação Nadonal do 
Transporte de Cargas é Logátia 
(NTCBLOgistica) em meados de 
abri de 2020, no ápie das 
medidas de isolamento social o 

car 

volume de cargas transportadas 
teve uma queda de 45%, e as 

FERE 
OS irma 

GRUPO SCAPINI É 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESTRELA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021 
tora público que o a 3 de dezembro o an de 24021, nasal de ctções da 

Prefira Municipal, são à fa io de Casos, 380, Conto, serão recebidos 0 emeloes de 
Documentação e Propostas eee à contação de empresa para construção ce quadra coberta 
esportiva com vestiário. na Escola Municipal de Educação Fundamental 
Auguso Federico Mas, 1465, esqui com aa emiqu Ucbe.Baros Indias, contar 
Termo de Compromisso PAD 1052/2014, imado ee o Fundo Nacional de Desemoimento da 
Educação FNDE/MEC e o Municipo de Estela, conforme Edital anexos. Cópias o Ed news 
podesdo se af no ie soa gov, bem como inlmações complementares poderio 
cbids pelo telefona 51)3981 169 no hora das Bd 1h Om 13 e 3Omin às 17h 

ea, 16 de novembro de 2021 
ELMAR ANDRÉ SCHNEIDER. 

Pete 

RÁRIA 

no ste da Amazon, enquanto o 
produto físico é venda pelo site do 
projeto, wwultalks.com br. Tive a 
oportunidade de compartilhar e 
desenvolver meu lado pessoal e 
profissional Fiz amigos para uma 
vida inteira. No liro os autores 

da Transuyz: Felipe Medeiros, 
COD da GVM Solutions Brask 
Guilherme Julani, CEO da Flash 
Courier; Joyce Bessa, Head de 
Gestão Estratégica Finanças e 
Pessoas da Transjordane; Marcos 
Teixeira, diretor da Costa Teixeira, SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO, 

MOBILIÁRIO, MARCENARIAS, OLARIAS E 
CERÂMICAS PARA CONSTRUÇÃO, ARTEFATOS E 

PRODUTOS DE CIMENTO E CONCRETO 
PRÉ-MISTURADO DO VALE DO TAQUARI 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam, convocados os Associados da Entidade para se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. a reaizar-se no dia 30 de Novembro del 2024, terça-feira, no Sinduscom VT. sito na Rua Borges de Medeiros 475 - 
SALA 308 - Cento, na cidade de Lajeado (RS). À Assembleia Geral Ordinária loconerá as 1BNdOmin em primeira chamada elou as 1Shoras em segunda 
chamada, Para o funcionamento da assembleia, em primeira chamado, será necessário a presença da maioria absoluta dos associados, é em segunda Ehamada obedecido 5 quorum legavestattário. 

E Reid ORDEM DO DIA 
Assembleia Geral Ordinária Aprovação dl previsão de receita e despesa do próximo exercicio. 
é: Eloção da Dieta, Conseiro Fiscal é Representantes Juni a entidade de grau superior, para 0 biênio 2023/2023 Lajeado (85), 11 de Novembro de 2021, Jose Zagonel - Presidente 

empresas tiveram que se readap- 
tr e ajustar processos para 
continuar abastecendo o merca- 
do. Com isso, a Transportadora 
Scapini virou case de sucesso no 
ivo O transpore de cargas 
brasieiro em tempos de pande- 
mia, 
CEO do Grupo Scapini o empresó- 
rio lajeadense Lucas Scapini é um 
dos cosutores da obra lterária 
ançada em dezembro de 2020, e 
quesegue à venda deforma vital 

falam sobre as ações referentes à 
pandemia e que foram crudais 
para o transporte rodoviário de 
cargas não parar e assim, garantir 
o abastedmento do Brasi, afirma 
Lucas 
O livro também retrata as expert 
ências de Ana jarrouge, presidente 
exeativa do Sindicato das Empre- 
sas de Transporte de Cargas de 
São Paula; André de Simone, do 
Conselho Administrativo da Trans 
12 Transportes, Antonio Ruyz, CEO 

Logistcs; Prscla Zanette, diretora 
da Ouro Negro Transportes, e 
Rafaela Cozar, Head de Gestão da 
Roda Brasil Logística, 
A obra Iterária é uma realização 
do MIO - Influencadores do 
Transporte, conta com a iniciativa. 
do Grupo Mostra de Ideias, apoio. 
do EME, incentivo da Autotrac, 
Grupo APSUL, MDS, Mercedes” 
“Benz, Volkswagen Caminhões e 
Ônibus e será publicado pela 
editora Pragmatha. 
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EDITAL DE LOTEAMENTO OBITUÁRIO | 

«lara Folmes Bortoli Lisboa, Regestradora do Registro de Imóveis de Lapeado-RS. JUSSARA TEREZINHA 
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ESTES cons “e aministador Won Henrique Brito, CPF 1º 506 17427020, eira Teresina Herz cremado no Memorial eCre- 
ESPAÇO da Bolero Sandra Seia mio asia, agrcultora aposentada. iva, CPF n.º 608 175 500-20, Cateca de identidade nº matório Jardim Montanha dos 

3004727561, esa pela SSP/RS em 4/03/1976, residente e domiciliada neta cidade, Vales, em Santa Cruz do Sul. 
A He Pticipações E. CNPJ 31 25 S7R/0001-80, com sede nesta cidade neste ato E delação. Fone: S738:7121 Ve 

[e eo Mo Mer corda representada por su ur Ségio An Hero OF 1º 565 125 580 34 e Vilage Empren IRENE DANNISIQUEI- 
pla com Neusa Moraes, no fan. fera 5ão Gabi, Crue do Revendedor ng nda do cimentos Imcbilárias Eve, inscrita no CNP sob rº 29 578.508/0001-53, com sede nesta RA,81, faleceuontem, 16.0 
Sa oarar-sam SUL e 999874551 99208. men peças anca cidade, neste to representada por su tur Ver Lica Pici depositam, neste Fegisto sepultamento foi no Cemitério se ns. nora 2 STBENSÃO o ma Mc EST e Imoveis, s documentos exigidos pia legislação perient, pra eles de registo do Católico de Relvado, 

Process de Pacetamento de Soo ra modalidade de Lleameno,cassicado coma ei 
dencal e denorirado “Loeameno Morada da Cotia”. tendo or objeto ra ge de eras 
com a dead 115 916.672 (en e quine ri, novecentos e denesses vida sessenta e 

est e eee Do — malizom cxcmoRRãO do Fermat 
TINTURA Mg Ses Te DO Ss Car LOURDES AGHATA 

ERA fede de tr. Po et redor rs te de lh e rs quad) sem nscações, catando primo ro dest ade. Bio FREDDO CASONATTO, 
gu indusr equipa”. que: 373.777 nha Deli, Fiesta, ra Ra Alo Le, ado ima, distante 8201 meros da fala de dominio da 87, faleceu ontem, 16.0. 

Ape fre a Roda ES 413, sem uatão detido conse cormo Ser 5, Qua 4, Le 82. sepultamento foino Cemitério SN) 995 ITA. exmrmaL DE CHAVES pi com s caaciestcas e conotações constantes ra Matcula nº 88044 iron 2.46, no Municipal de Guaporé. man-pinturavonatmalcom CHADURAS. Chaves” cod Registo de imóveis de Lead Infema-se que segundo cer 1º 14501 2021, expedida 
pel Seca de Panejameto da Preea Municipal de Lajeno(RS) rá percência de cas 
e naesindua, aro pela qual jure cronograma gra execução das lvas flats, 

e ição tia sr. 11) 17) da bem asim inameto de garanta. em tenção o cipa no inciso V de rig 18, a Lt Para informar falecimentos: 
Bemno Schr 256, Conventos. gundia, comercial podido 101 Penal tea! 1º 6766/79. Dios documentos seão franqueados ao exame dos eres, pelo + WihaisApp: (51) 92487689 
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ocalizado no Centro 
de Lajeado, o Ateliê 
dos Óculos comemo- 
ra hoje, 17 de novem- 

bro, dois anos de atividade, A 
empresa é especializada em 
consertos, reparos e restau- 
ração de óculos e armações. 
Com mais de 18 anos de 

experiência no conserto de 
óculos, o casal Moisés Pe- 
drozo e Viviane Secco deck 
diram abrir o próprio negócio 
em 2019. Conforme Viviane, 
foi um desafio divulgar a 
proposta da empresa nes- 
ses primeiros anos. “É uma 
proposta relativamente nova 
na cidade, trabalhamos com 
óticas, mas também atende- 
mos diretamente os clientes. 
finais” 
Segundo ela, o Ateliê dos 

Óculos superou as expecta- 
tivas do casal, principalmen- 
te no período de pandemia 
“Como a renda das pessoas 
estava impactada, a procura 
por consertos ao invés de 
óculos novos foi grande” 
A principal demanda do 

Ateliê é o conserto de ócu- 
los de grau, por ser um item 

LAJEADO 

A Associação dos Lojis- 
tas do Shopping Lajeado 
(ALSL) realiza, no dia 23 
de novembro, uma palestra 
sobre a nova Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 
O evento ocorre no Shop- 
ping Lajeado, no Cinema 
Arcoplex, a partir das Bh. 

Presidente da Associa- 
ção, Vitor Wallerius, afirma 
que o evento abordará os 
riscos e as oportunidades 
na gestão de dados das 
empresas. A palestra será 
ministrada pela advogada 
Gabriela Coelho e é desti- 
nada a empresas que lidam 
com dados de terceiros. 

Este é o primeiro Café de 
Qualificação Empresarial 
promovido pela ALSL. O 
evento inicia com um café 
da manhã e termina com 

Espaço do Departamento Comercial do jam! A Hora 

5) 

Consertos e Restaurações 
Ateliê. tcadié 

emprecasenegociosizgruposhora net br 

Ateliê dos Óculos 
completa 2 anos hoje 

Moisés e Viviane administram a empresa e realizam os consertos 

mais funcional e indispensá- 
vel no dia a dia. Moisés, técni 
co em óptica, frisa a serieda- 
dee a transparência com que 
o Ateliê dos Óculos trabalha, 
e salienta a certeza da qua- 
lidade dos. reparos. “Nosso 
trabalho vai além de simples 

sorteio de brindes. Interes- 
sados podem se inscrever 
pelo WhatsApp (51) 99936- 
0582 
O evento é gratuito e aber- 

to a convidados, mas pede 

reparos, tem todo um estudo 
e um cuidado com as lentes. 
e as necessidades de cada 
cliente”, salienta. 
A empresa está localizada 

na rua Júlio de Castilhos, nº 
1001, sala 1, no Centro em 
Lajeado. 

Associação dos Lojistas do Shopping 
Lajeado promove evento sobre a LGPD 

veado 

a doação de 1kg de alimen- 
to não perecível, que será 
destinado à Associação de 
Assistência a Pacientes On- 
cológicos e Transplantados 
(AAPOT). 
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CICLISMO 
EZRA SA SA 

ENTRE AS MELHORES Sopa = 
DEESTRA! JE MASTER 2021 

Sm pa 
Sara Scherer conquista duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro 

Jessica, ficou novamente em segundo. ajudaram na preparação para 
“Participar do Brasileiro para disputa do torneio e também na 

ara Scherer foi destaque — todo atleta é um momento úni- locomoção até a prova. “Volto 
mais uma vez. No feria- — co. Foi um sonho que se tornou — para Lajeado feliz, com duas pra- 
do do dia 15, participou — realidade, tas na bagagem e muita história 
do Campeonato Brasi- Sara destaca quea fichaainda  paracontar” 

leiro de Ciclismo Master e Sub- — não caiu, pois enfrentou as me- Agora segue a rotina de trei- 
30, em Goiânia, onde conquistou — lhores atletas na competição.  namentos já pensando nas pro- 
dois prêmios de segundo lugar. “Acreditei no meu potencial. . vas de 2022. 
No domingo, participou da — Fiz valer todos os meus treinos 

corrida  contrarrelógio (CRI) e o resultado foi além do es- 
onde ficou com a segunda colo- — perado. Não tem explicação a 
cação, Já na segunda-feira, par... emoção que tiva jo escutar meu Sara ficou em segundo 

VOLEIBOL 

AVATES É DESTAQUE NA COLÔM BIA |campanta 
strass Fase classificatória 

Avates 2x O Baja 
Stalings (México) 
Avates 3x 1 Potros 

Sabaneta (Colômbia) 

Avates 3 x O Sercoclub 

(Equador) 
Avates Ox 3 Seleção do 
Chile 

Semifinal 
Avates 3 x O Talentos 

(Peru) 

Final Avates perdeu apanas para a Seleção do Chile na competição continental. Dara Fernanda Hendges foi eleita a melhor central da competição 
Avates O x 3 Seleção do 

Tito, Cuenca, na Colômbia, e ficou dor). A única derrota foi para a Seleção do Chile e o resultados | Chile 
com o vice campeonato. leção do Chile. foio mesmo da fase classificató- 

A Avates segue colecionando Na fase classificatória, a Ava- semifinal, a Avates venceu . ria derrota por 3 sets 30. 
bons resultados no continente. — tes venceu três jogos — Baja Sta- o Talentos, do Peru, com facili-  Alémdasegunda colocação, aate- 
No fim de semana, disputou o. lings (México), Potros Sabaneta— dade. Na decisão, o time do Vale ta Dara Fernanda Hendges foi eleita 
Challenger de Las Américas, em — (Colômbia) e Sercoclub (Equa- . do Taquari voltou a encontrar a . a melhor central da competição. 

SEGUNDA ASEXTA 
12h20min às 13h 

APRESENTAÇÃO: 
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REVELAÇÃO DO GOLFE 

CLASSIFICADO PARA O MUNDIAL 
Vicente Caliari 
ganhou duas S DE. 
competições 

em novembro e 
conquistou a vaga 
para o maior torneio 

da modalidade, que 
será disputado na 
Carolina do Norte, 
nos Estados Unidos 

O du dus 4 

pese 

jovem golfista laje 
adense Vicente Nic 
tiedt Caliari, 10, não 

cansa de conquistar 
resultados expressivos. Nas úl- 
timas semanas, participou de 
duas importantes competições — Caliari conquistou o South America Golf Championship, 
e conquistou uma vaga para dis- no Rio de Janeiro, e classificou-se para o Mundial 

putar o Campeonato Mundial de 
Golfe, na Carolina do Norte, nos conquistou a vaga para dispu-  rença de uma tacada, tornando-se 

tar o Mundial, que irá ocorrer. novamente campeão. 
em agosto de 2022. “A ideia é 

de novembro, Caliari participou — participar, mas dependemos de á 
do South America Golf Cham- — trâmites legais como o visto, e PRÓXIMOS 
plonship, no Rio de Janeiro. Na. também de verba para custeara TORNEIOS 
competição, o lajeadense tonou- viagem”, comentar o pai e trei- 

mpeão por uma diferença. nador Clecro Caliari Passadas as competições de 
de três tucadas para o segundo A segunda competição disputa- novembro, O foco passa a ser o 
colocado. Os jogos foram dispu- — da por Vicente foi a etapa de Porto — torneio Brasil Invitational, que 
tados no Campo Olímpico, uti- — Alegre do Tour Nacional Juvenil, será disputado em 

di, RR 

lizado nas Olimpíadas do Rio de . entre os dias 12 e 14. Na ocasião, dia 15 de dezembro, s 
Janeiro, em 2016. em uma disputa muito acirrada, — melhores campos do Brasil, no 9 ARTES vie Ê ea 
Com o resultado, Vicente ficou em primeiro lugar por dife- São Paulo Golfe Club. Aos 10 anos, Vicente coleciona conquistas no golfe infantil 

CICLISMO A 
NAS BELEZAS DE TEUTONIA 
Evento de MTB Com a ideia de explorar as As provas contemplarão 

belezas naturais através da estrada de terra e asfalto e o 
estima reunir prática esportiva, o MTB Teu- evento contará com trilhas de 
até 300 ciclistas tônia promove no dia 21 de aventura em meio ao mato. 

novembro a quarta edição do infraestrutura estará à 
em trajeto de evento. A partir das 7h30min disposição dos participantes 
40 quilômetros ocorre a concentração com e haverá pontos de apoio para 

café da manhã, na Associação 
da Água, em Languiru. 

ção e alimentação, am- 
e carros de apoio. To- 

[= No ano passado, 600 ciclis- dos inscritos ganharão cami- 
tas participaram da terceira seta personalizada e também 
edição. Neste ano, em virtude. medalha alusiva ao evento. 

As provas contemplarão das restrições impostas pelos As inscrições custam R$ 
estrada de terra e órgãos de saúde, o evento será 60 e podem ser feitas na Loja 
asfalto e contarão com limitado a 300 ciclistas. O tra-  Flach Bicicletas em Langui- 
trilhas de aventura em jeto será de 40km com dificul- ru ou no fone/whatsapp 054 
meio 20 mato dade média. 99269 3649. 
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DE OLHO NA LIBERTADORES 

CHEIO DE DESFA LQUES, === 
BRASILEIRÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

INTER VISITA O CUIABA =: 
Diego Aguirre precisa 
lidar com ao menos 

seis ausências para 
o confronto no Mato 

Grosso 

Internacional segue a sua 
busca pela vaga di 
fase de grupos da Copa 
Libertadores, Na sétima 

colocação, precisa voltar a vencer 
fora de casa para se aproximar do 
objetivo, O desafio de hoje é contra 
o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 19h. 
Após vencer o Athletico por 2 a 

1 na última rodada, o Colorado fi 
cou a dois pontos do primeiro time 
dentro da zona de classificação. 
Estaria no momento indo para a 
Sul-Americana, mas como as finais 
das competições internacionais são 
entre times brasileiros, é grande 
a possibilidade de seis equipes do 
país irem direto para a 
posda Libertadores. 
Para isso, o time de Diego Aguirre 

precisa quebrar o retrospecto recen- 
te de atuações fora do Beira-Rio, As. 
últimas cinco viagens para atuar fora 

Ep 

Ma ei 3 
mom E ini 

Eos unssana 
Eme nrnssma 

H doe uurannsa 
Tum mma suma 
og SNI DVA 

39º RODADA. 

Destaque na vitória sobre o Athletico, Palacios será titular novamente hoje à noite contra o Cuiabá derrota para o Corinthians, por3a 

de Porto Alegre não tiveram sucesso. 
Derrotas para Juventude, São Paulo, 
Palmeiras e Atlético-MG, além de um 
empate como Cear. 

Aguitre terá problemas para mon- 
taraequipe. Cuesta, Moisése Maurt- 
cio estão suspensos. Daniel e Taison 
também seguem de fora lesionados. 
Além deles, Rodrigo Lindoso, com 

dores musculares, deve ser ausência, 
e Edenilson, que esteve com a Seke- 
o Brasileira no duclo contra a Ar- 

na, pode não retornar. Por ou- 
tro lado, a notícia positiva fica pelo 
retomo de Yuri Alberto. 
O provável time do Inter para o 

confronto tem: Marcelo Lomba; Sa- 
ravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha 

ESPORTE ADAPTADO 

LAJEADO SEDIA OLIMPÍADA REGIONAL DAS APAES 
A Olimpíada iniciou no 
dia 10 de novembro, 
em Teutônia, nas 
categorias Bocha e 
Capoeira 

O Colégio Evangélico Alberto Tor- 
res será o paloo da IV Olimpíada Re- 
ional das Apaes do 8º Conselho, nes- 
ta sexta-feira, 19. O encontro inicia às 
9h e receberá atletas nas competições 

2, fora de casa. Na 13º colocação, 
e Paulo Victor; Rodrigo Dourado e com 39 pontos, o Cuiabá segue na 
Johnny; Edenilson (Caio Vidal), Pala- busca pela pontuação necessária 
close Patrick; Yuri Alberto. o rebaixamento e 

apenas três pontos acima do 
CUIABÁ QUER SE primeiro time dentro do Z4. O re- 

trospecto recente, no entanto, não 
AFASTAR DO Z4 é positivo. A equipe do técnico Jor- 

ginho não vence há três rodadas 
O time do Mato Grosso vem de. no Brasileirão. 

de atletismo e futsal cipação de todas as Apaes que com- 
O evento não terá público e contará poem o 8º conselho, composto por 

somente com a presença dos atletas, . novemunicípios do Vale do Taquari. 
professores e acompanhantes. A Apac Ascompetições iniciam no periododa 
de Lajeado conta com o apoio e parti- manha eseestendemao longo do dia. 

Agende uma visita 
avato com.br 


